
Out of Office, dé podcast
door Emma de Graaf & Jotta Erath

Dutch Podcast Conference, 1 November 2022



7

Belangrijkste doelstelling: 
Vodafone Business als autoriteit & partner in hybride werken

Purpose

• “Waar we om bekend willen 
staan”

• Wat merkt de klant hiervan?
• Brand Awareness, CEP’s
• TV, Radio, Youtube

Perception

• “Wat we doen”
• Wat zijn de voordelen voor de 

klant?
• Brand Consideration, 

Kwalitatief verkeer
• YouTube, Branded Content, 

Social, Search, Owned

Performance

• “Wat we verkopen”
• De klant ervaart die voordelen 

zelf
• MQL, Sales
• Branded Content, Social, 

Search, Owned
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Dit resulteerde in…

à Dertiendelige podcastserie voor
ondernemers over hybride werken

KPI’s:
- 17.500 downloads (> 1.000 per aflevering)
- Brand Consideration Vodafone Business: 

+3%
- Minimaal 45% moet podcast voor de helft

uitluisteren
- Stijging van NPS score bij bestaande

klanten
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Het concept

• Inhoudelijke (habit) podcast 
• 6 maanden lang, 2-wekelijks
• Live via platform van BNR, V-Hub van 

Vodafone Business en alle bekende
podcastplatformen
• Met take-out: ‘Vodafone Business brengt

interessante inzichten’
• Laagdrempelig, als een borrel op kantoor

(maar met praktische tips!)
• Met een vaste tech-rubriek en 2 hosts; 

Daphne Depassé en…
• Een BN’er…



We onderzochten achteraf de waardering van onze content
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38%
is bekend met de 
podcastserie

48%
geeft na luisteren 
van podcast aan te 
vinden dat VFB 
kennis heeft over 
hybride werken

67%
kan relateren aan de
thema’s die in de 
podcast
voorbij komen

33%
van alle luisteraars
zou minimaal één 
andere podcast 
luisteren

46%
geeft aan een ander
beeld van VFB te 
hebben na het 
luisteren van 
podcast

7.1
is de gemiddelde 
score die luisteraars 
de podcast geven

Doelgroep: ondernemers in het 
SME segment bezig met hybride 
werken
(103 totaal, 39 bekend)

Onderzoek uitgevoerd door Return on Content
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Maar we bleken nóg meer impact te maken!

- Belangrijkste doel: Vodafone Business als autoriteit
& partner in hybride werken (Solution Specialist 
Dirk van Ree)

- Mooie bijkomstigheid: corporate communicatie
over eigen hybride werken beleid (HR directeur
Thomas Mulder)

- Extra leuk: intern communicatiemiddel over 
voorkomen van burn-outs (HR collega)
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En, wat waren de resultaten?

Terug naar de KPI’s:
• Totaal 11.157 downloads, gemiddeld 858 per 

aflevering (and counting…)
• 53% luistert de podcast voor de helft uit
• Stijging van +6% en +5% in Brand Consideration*
• NPS steeg met +3% en +27%*
• Mooi wrap-up artikel, live via V-Hub

* te wijten aan meerdere campagnes in deze periode 
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En, wat waren de resultaten?

• Omlijstingscampagne op BNR en in Het Financieele 
Dagblad in het hart van de doelgroep met zeer hoge 
selectiviteitscijfers op doelgroep ondernemers
< 100 fte FD: 385 en BNR: 262
> 100 fte FD: 445 en BNR: 365

• En effectief bereik:
BNR: 3,5 miljoen contacten met gemiddelde 
contactfrequentie 6
FD: 1,4 miljoen contacten met gemiddelde 
contactfrequentie 6
BNR.nl en FD.nl: 3,5 miljoen impressies
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Dat zijn cijfers, OK mooi…

Maar: wat ging goed & wat kon beter?
Diversiteit thema’s en aansluiting op inhoud
Positief ontvangen door doelgroep

Verantwoordelijkheden vroeg helder maken
Vertrouw op inhoud & elkaars expertise

En wat zijn onze belangrijkste learnings?
Neem je tijd & maak tijdloze content!




